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POZIV
Direkcija RS za vode sporoča vsem lastnikom priobalnih zemljišča 
ob vodotokih 2. reda, da so sami dolžni zagotavljati odstranjevanje 
odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadnega listja 
in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in 
odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem 
odstranjevanja grmičevja in drevja, je treba upoštevati, da je v 

skladu z Zakonom o divjadi 
in lovstvu prepovedano 
odstranjevanje zarasti ob 
vodnih koritih, v obdobju 
med 1. marcem in 1. 
avgustom.

Prav tako je prepovedano na vodnem in priobalnem zemljišču 
postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih in prečnih ograj, deponiranje 
bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih 
odpadkov , tudi v smislu začasnih deponij. 

Občina Radlje ob Dravi

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

PROGA ZA TEK NA SMUČEH OB 
VODNEM PARKU JE ODPRTA

Turizmu pomaga lastna glava je tekmovanje Turistične zveze 
Slovenije, v katerem s predstavitvijo svojih projektov na področju 
turizma sodelujejo učenci osnovnih šol iz celotne Slovenije. 
Učenci OŠ Radlje ob Dravi se vsa leta redno udeležujejo tekmovanja 
in so tudi izjemno uspešni, o čemer pričajo tudi številna  priznanja.
V letošnjem letu, ko je tema šport in športni turizem, pripravljajo 
projekt za mlade, ki bi ga izvedli ob največji športni prireditvi pri 
nas, Rad’ mam tek, in sicer s projektom po vzoru nam vsem dobro 
znane Kulčevke.
Na obisku pri županu, ki mlade pri njihovih idejah vedno z veseljem 
podpira,  so se pogovarjali o športu in športnih prireditvah v naši 
občini. Želimo jim, da pripravijo še en odličen projekt in z njim 
prepričajo obiskovalce in strokovno komisijo na tekmovanju.

Občina Radlje ob Dravi

Naš najstarejši občan, gospod Ivan Zakeršnik, je obeležil visok 
V JZ ŠKTM Radlje ob Dravi se skozi vso leto trudimo vzpodbujati 
zdrav življenjski slog in aktivno preživljanje prostega časa občank 
in občanov. Zato vas obveščamo, da nam je s pomočjo tehnologije 
umetnega zasneževanja uspelo pripraviti progo za tek na smučeh 
ob Vodnem parku. Uporaba proge je za vse uporabnike brezplačna.

Vljudno vabljeni!

JZ ŠKTM

PUSTOVANJE V VUHREDU
Turistično društvo Vuhred pripravlja veliko pustovanje, ki bo 
potekalo v nedeljo, 19. februarja 2023.

Prireditev se bo pričela ob 14. uri in bo potekala na velikem prostoru 
za kulturno in športno dvorano v Vuhredu. Predstavilo se bo nekaj 
skupin iz bližnjih krajev in gostov, ki bodo prišli od daleč. Za glasbo, 
pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabljeni!

V primeru slabega vremena se prireditev prestavi v bližnji 
večnamenski dom v Vuhredu.

TD Vuhred , Petra Molek, predsednica
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17. EVROPSKI TEDEN PREPREČEVANJA 
RAKA MATERNIČNEGA VRATU
Rak materničnega vratu (RMV) je med raki izjema, saj o njem vemo 
dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Če 
je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih 
pregledov pri svojem izbranem osebnem ginekologu, je verjetnost, 
da bo zbolela s tem rakom, izjemno majhna. V Sloveniji imamo 
organizirani populacijski presejalni program za zgodnje odkrivanje 
predrakavih sprememb materničnega vratu - Državni program 
ZORA že od leta 2003. Ime državnega programa ZORA sestavljajo 
črke iz naslova programa – Zgodnje Odkrivanje predrakavih 
sprememb materničnega vratu. Nosilec programa je Onkološki 
inštitut Ljubljana.

Ob 17. evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu, 
ki je potekal  od 23. do 29. 1. 2023, bi želeli še posebej poudariti, 
da program ZORA rešuje življenja s tem, da omogoča organizirano 
populacijsko odkrivanje ter zdravljenje predrakavih in zgodnjih 
rakavih sprememb materničnega vratu. V letu 2021 smo v Sloveniji 
odkrili okrog 1.600 predrakavih sprememb visoke stopnje in zgolj 
88 novih primerov raka materničnega vratu.

Ob tej priložnosti ženske pozivamo ne odlašajte s preventivnim 
pregledom z brisom materničnega vratu pri svojem izbranem 
osebnem ginekologu. Ne odlašajte s klicem izbranemu osebnemu 
ginekologu, če posumite, da imate znake, sumljive za raka 
materničnega vratu. Rak, odkrit v začetnem stadiju, je zelo dobro 
ozdravljiv in ženska lahko po zdravljenju živi polno življenje. Odločite 
se za cepljenje svojih otrok proti okužbi s človeškimi papilomavirusi 
(HPV), ki povzročajo raka materničnega vratu in nekatere druge 
rake v predelu spolovil in zadnjika ter ustne votline.

Ginekološka ambulanta Radlje ob Dravi

CUDV ČRNA GRADI DVE 
STANOVANJSKI HIŠI V OBČINI RADLJE 
OB DRAVI
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem 
namerava v okviru projekta deinstitucionalizacije v šestih občinah 
na Koroškem vzpostaviti 19 novih stanovanjskih enot. Enajst 
stanovanjskih hiš je ta trenutek v izgradnji, osem stanovanjskih 
enot pa je že odkupljenih in so v fazi prenove. Tako se bo v letu 
2023 iz centralne stavbe v Črni na Koroškem preselilo v manjše 
stanovanjske enote okoli 100 uporabnikov, ki si želijo bivati v 
skupnosti, bližje domu in primarnim družinam. CUDV Črna bo tudi v 
dve novi stanovanjski hiši v Radljah ob Dravi preselil 12 uporabnikov.

Novi hiši v Radljah ob Dravi se gradita v neposredni bližini Varstveno 
delovnega centra »Sokolski dom«, ob gasilskem domu. Parceli nam 
je prijazno ponudila občina, za kar smo županu, g. Alanu Bukovniku, 
ter vsem občanom občine Radlje ob Dravi neizmerno hvaležni.

Gradnja lepo napreduje, izvajalec del izvaja gradbena dela v skladu z 
dogovorom in predvidenimi časovnimi roki. Ker je izgradnja objekta 
del projekta, ki ga iz Evropske finančne perspektive 2014- 2020 
sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni 
sklad, zemljišče pa je bilo od občine Radlje ob Dravi odkupljeno iz 
proračuna RS, smo vezani na cilje in kazalnike na projektu. Zaradi 
tega je potrebno slediti vsem zahtevam, ki nam jih nalaga financer.

Obe stanovanjski hiši sta že pod streho in izvajalec gradbenih del 
trenutno izvaja notranja gradbena dela. Izgradnja hiš bo zaključena 
v poletnih mesecih. Uporabnike intenzivno pripravljamo na 
preselitev v skupnost, prav tako sodelujemo z vsemi lokalnimi 
deležniki, ki bodo novim stanovalcem Občine Radlje ob Dravi 
zagotavljali čim višjo sprejetost in vključitev v lokalno okolje.

Stanovalci se preselitve v nove kapacitete izjemno veselijo, saj 
jim to omogoča še večjo izbiro storitev v skupnosti po osebni 
meri in z ustrezno podporo strokovnega kadra, ter jim predstavlja 
pomembno spremembo v njihovem življenju in bivanju.

Dalja Pečovnik
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DATUM URA AKTIVNOST 
PETEK,  
10. 02.2023 

od 8:00 
9:00 
10:00 
od 13:00 
13:00 
18.00 
21:00 

Informiranje in svetovanje na področju socialnega varstva in zdravstva 
Klepet ob kavi/čaju 
Pomoč pri uporabi računalnika in telefona 
Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa  
Miselna delavnica v Domu Hmelina 
Križanje mnenj 
Filmski večer  

SOBOTA,  
11. 02. 2023 

od 15:00 
17:00 

Družabni vikend 
Kuhamo z mladimi 

PONEDELJEK,  
13. 02. 2023 

od 8:00 
8:30 
11:00 
od 13:00  
13:00 
20:30 

Informiranje in svetovanje na področju socialnega varstva in zdravstva  
Računalniški tečaj  
Druženje ob risanju in barvanju mandal  
Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa 
Barvanje mandal v Domu Hmelina 
Rekreacija za mlade v športni hiši 

TOREK,  
14. 02. 2023 

od 8:00 
8:30  
10:00 
10:00 
13:00 
od 13:00 

Informiranje in svetovanje na področju socialnega varstva in zdravstva 
Miselna delavnica v MKC Radlje 
Zeliščarstvo 
Miselna delavnica v DU Radlje 
Miselna delavnica v KS Remšnik 
Igranje namiznih iger, igranje namiznega tenisa 

SREDA, 
15. 02. 2023 

od 8:00 
9:00 
10:00 
10:00 
od 13:00 
16:00 
17:00 

Informiranje in svetovanje na področju socialnega varstva in zdravstva 
Kuharska delavnica 
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi 
Telovadba za starejše 
Igranje namiznih iger, igranje namiznega tenisa 
Miselna delavnica v KS Vuhred 
Delavnica osnovnih tehnik kvačkanja 

ČETRTEK,  
16. 02. 2023 

od 8:00 
9:00 
10:00 
13:00  
od 13:00 
17:00 

Informiranje in svetovanje na področju socialnega varstva in zdravstva 
Angleške pogovorne urice  
Računalniški tečaj v KS Remšnik 
Branje, pričevanja v Domu Hmelina 
Igranje namiznih iger, igranje namiznega tenisa 
Kreativne delavnice  

*Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne! 
Odpiralni čas: 

- ponedeljek – četrtek: 08:00 – 22:00 
- petek: 08:00 – 23:00 
- sobota: 15:00 – 23:00 
- nedelja in prazniki: ZAPRTO 


